
 
 
 

     РЕШЕНИЕ                              КАРАР 
с. Покровский Урустамак 

 «13»  марта   2020 г.   № 128 

 
Совет карары проекты турында 
Покров-Урустамак 
 авыл җирлеге башлыгы 
"Уставка үзгәрешләр кертү турында 
муниципаль берәмлек башлыгы 
"Покровский-Урустамак авыл җирлеге» 
Баулы муниципаль районы 
Татарстан Республикасы 
Совет карары белән расланган 
Покровский-Урустамак авыл җирлеге 
Баулы муниципаль районы от 18.10.2019 № 111» 
 
 
       «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында "2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы( «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында «2017 елның 7 октябрендәге 75-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы белән кертелгән үзгәрешләр белән), 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының" Покров-Урустамак 

авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге Уставы, Покров-Урустамак авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

       1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покровский-

Урустамак авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Покровский-Урустамак авыл җирлеге «муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» 2019 елның 18 октябрендәге 

111 номерлы карары проектын(1 нче кушымта) хупларга һәм халык алдында 

тыңлауларга чыгарырга.) 

СОВЕТ 
ПОКРОВСКО-

УРУСТАМАКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАВЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ 
ПОКРОВСКИЙ УРУСТАМАК 

АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  
СОВЕТЫ 



     2. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покровский-

Урустамак авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Покровский-Урустамак авыл җирлеге «муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» гы 111 номерлы карары 

проектын беренче укылышта кабул итәргә. 

    3. Махсус җиһазландырылган мәгълүмати стендларда урнаштырып халыкка 

хәбәр итү: 

   - Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-Урустамак 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Покров-Урустамак авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

кертү турында» 2019 елның 18 октябрендәге 111 номерлы карары проекты»; 

    - Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покровский-Урустамак 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Покровский-Урустамак авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында» 2019 елның 18 октябрендәге 111 номерлы карары 

һәм гражданнарның аның фикер алышуында катнашуы турында 

гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче кушымта); 

   - Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покровский-Урустамак 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Покровский-Урустамак авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр кертү турында» карары проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрү 

тәртибе (№111 кушымта) (№3 кушымта) 

      4. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покровский-

Урустамак авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Покровский-Урустамак авыл җирлеге «муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» карары проекты буенча кергән 

тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карап тикшерү буенча эшче 

төркем төзергә: 

       1. Безенов Борис Алексеевич- Баулы муниципаль районы Покров-

Урустамак авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе, эшче төркем 

җитәкчесе 



       2. Миннуллин Генадий Самигуллинович- Баулы муниципаль районы 

Покров-Урустамак авыл җирлеге Советы депутаты 

       3. Чернов Александр Алексеевич- Баулы муниципаль районы Покров-

Урустамак авыл җирлеге Советы депутаты 

       4. Зайдуллина Наталья Семеновна- Покров-Урустамак авыл мәдәният 

йорты директоры 

     5. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покровский-

Урустамак авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Покровский-Урустамак авыл җирлеге «муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» карары проекты буенча ачык 

тыңлаулар үткәрергә. 

     6. Эшче төркемгә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Покров-Урустамак авыл җирлеге Советы депутатлары һәм Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-Урустамак авыл җирлеге 

Советы карарына үзгәрешләр кертү турында «Карар проекты буенча 

гражданнар тәкъдимнәрен өйрәнергә һәм гомумиләштерергә, Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-Урустамак авыл җирлеге 

Советының 2019 елның 18 октябрендәге 111 номерлы карары белән 

расланган»Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-

Урустамак авыл җирлеге Советы каравына чыгару турында " карары белән 

расланган. 

    7. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районының «Покровский-Урустамак авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставының яңа редакциясе проекты буенча кергән 

тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркемгә 

йөкләргә. 

 
 
 
Башлык, Совет Рәисе 
Покров-Урустамак 
авыл җирлеге башлыгы                                                                       Б. А. Безенов 
  

 


